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METODOLOGIA 

O Zika Vírus caracteriza-se como uma arbovirose 

propagada pelo vetor amplamente distribuído no 

pais, o Aedes aegypti. A febre causada pelo vírus 

tornou-se emergência de saúde pública no final de 

2015, sendo suas consequências repercutindo até 

hoje na vida de alguns indivíduos. A Atenção 

Primária apresenta papel essencial, 

especificamente a ação do enfermeiro na prestação 

de cuidados, tendo em vista a ausência de 

tratamentos específicos para o Zika. A 

Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC) 

apresenta como instrumento essencial nesse 

processo no âmbito do SUS. 

INTRODUÇÃO 

O CIPESC apresenta intervenções e diagnósticos viáveis 

para sua realização na perspectiva da promoção de saúde 

na Atenção Primária em se tratando do cuidado para 

pacientes com zika e microcefalia, no entanto quando 

analisado baseado na vertente da prevenção em saúde, o 

CIPESC se mostra carente. Mas apresenta grande 

potencialidade, proporcionando melhorias na atenção à 

saúde da população e autonomia do profissional. 

CONCLUSÃO 
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OBJETIVO 

Realizar levantamento dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem presentes no 

CIPESC a partir da sua utilização perante o 

contexto da promoção de saúde em pacientes 

infectados pelo Zika e apresentando Microcefalia. 

RESULTADOS   

Para tanto, foi realizado 

uma análise do CIPESC. 

Tendo em vista que a 

prestação de cuidados na 

Atenção Primária é 

constituída com ênfase 

seguindo os princípios do 

SUS, ancoradas na 

sociedade, grupos 

sociais, vida e trabalho. 

 

CIPESC 
apresenta 

22 diagnósticos 
alocados nas 
necessidades: 

- eliminação, 
motilidade, 
percepção, 
crescimento e 
desenvolvimento, 
segurança, 
aprendizagem 

Sendo 7 deles 
caracterizados como 
diagnósticos 
destrutivos referentes 
ao Zika e 
microcefalia. 

70 intervenções 
foram encontradas 

Na qual 60 sendo 
atribuição do 
enfermeiro e 10 
referentes à 
realização pelo 
usuário. 


